
 

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

.................................................................................................................... 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น.                

สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมและตรวจนับองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล เชิญประธานสภาเทศบาลจุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยและเชิญ
ประธานสภาเทศบาลเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
 

นายสิตธร  เพ็งสวย         เรียน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล และ ท่าน 
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม สมัย

สามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  มีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุม ก่อนจะ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภา
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่มเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑          เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -ไม่มี  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภา           เมื่อสมาชิกสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุม่  
   สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอมติรบัรอง 
   รายงานการประชุมครบั  
มติที่ประชุม  รับทราบ. 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และประชุมสามัญสมัยแรก 
            ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานสภา              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
   ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลาและวันเริ่มต้น 
                   สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ 
   ปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ 

ละปี จึงขอให้สภาพิจารณาด้วยครับ 
 
 

..../ เลขานุการฯ 
 
 
 



 
 

๒ 
 

เลขานุการฯ    เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทกุท่านครบัผมขอเสนอก าหนดสมัย 
   ประชุมสามญัประจ าปี ๒๕๖๓ และขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัย 
   ประชุมสามญัประจ าปี ๒๕๖๔ สมัยแรก  

 ตามมติที่ประชุมสภาได้ก าหนดสมัยประชุมสามญัสมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๓  
คือ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีก าหนด ๓๐ วัน ไว้แล้วนั้น ผมจึงขอเสนอก าหนดสมัย 
ประชุมสามญัประจ าปี ๒๕๖๓  เพิ่มเตมิให้ครบ ๔ สมัย ดังนี้ครับ  

     สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ วันที่ ๑ –๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  มีก าหนด ๓๐ วัน 
      สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ วันที่ ๑- ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓    มีก าหนด ๓๐ วัน 
    สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ วันที่ ๑ -๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  

 และขอก าหนด สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ สมัยแรก ในวันที่ ๑ 
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีก าหนด ๓๐ วัน 

 
นายสิตธร  เพ็งสวย  ตามที่เลขานุการสภาเสนอก าหนดสมัยประชุมดงักล่าว ไม่ทราบว่ามีสมาชิก 
ประธานสภา  ท่านจะสอบถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครบั ถ้าไม่มี ผมขอมตทิี่ประชุมสภา 
   ในการก าหนดสมัยประชุมครับ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมทีมตเิป็นเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสามัญปี พ.ศ.๒๕๖๓ และประชุม 
 สามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  มีก าหนด ๓๐ วัน  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  มีก าหนด ๓๐ วัน 

      สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓     มีก าหนด ๓๐ วัน 
    สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  

และขอก าหนด สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๔ สมัยแรก ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
มีก าหนด ๓๐ วัน 

ประธานสภาฯ  ๓.๒ เรื่อง โอนงบประมาณ จ านวนเงิน ๑๓,๖๐๐  บาท ดังนี ้
ประธานสภา            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  
   สิ่งก่อสร้าง เป็นอ านาจของสภาเทศบาลนั้น จึงขออนุมัตโิอนงบประมาณพร้อมเหตผุล 
   ความจ าเป็นที่ขอโอนงบประมาณให้สภาทราบครบั  
ปลัดเทศบาล   เรียนสมาชิกสภาทกุท่านด้วยเทศบาลต าบลหนองกระทุ่มมีความจ าเป็นต้อง 
   จัดซื้อครุภัณฑเ์พื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน ดังนี ้
   ๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ ำนวนเงิน  ๑๒,๕๐๐ บำท 
   ส านักปลัด  

๑. รายการ เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๒ เครือ่งๆละ ๒.๕๐๐ บาท  
              รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  

.../กองคลัง 
 



 
 

๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   กองคลัง 

๑. รายการ เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ เครือ่งๆละ ๒.๕๐๐ บาท  
              รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท  
   กองการศึกษา 

๑. รายการ เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๒ เครือ่งๆละ ๒.๕๐๐ บาท  
              รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
   เหตุผลท่ีขอจัดซื้อ  

 ส านักปลัด และกองการศึกษา แทนเครื่องเดมิที่ไมส่ามารถใช้งานได้ช ารุด และอายุ
การใช้งาน เครื่องส ารองไฟ นานกว่า ๕ ปี    

 กองคลงั จัดซื้อเพิ่ม ๑ เครือ่งเนื่องจากไม่มเีครื่องส ารองไฟในการปฏิบัตงิาน 

   ๒.ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวนเงิน ๑,๑๐๐ บาท  
    ส านักปลัด  

๑. รายการพัดลมตัง้พื้น จ านวน ๑ ตัว ราคา ๑,๑๐๐ บาท  
เหตุผลท่ีขอจัดซื้อ แทนเครื่องเดมิที่ช ารุด 

ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  -ไม่มี  เมื่อไม่มผีู้ใดเสนอเพิม่เติม  
   ผมขออมตทิี่ประชุมครบั 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันทอ์นุมัติโอนงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่อง 
   ส ารองไฟ จ านวน ๕ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท จ านวนเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท รายละเอียดตาม 
   บัญชีมาตรฐาน   ครุภัณฑ์ และอนุมัติโอนงบประมาณ และจัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน  
   รายการ พัดลมตั้งพื้น จ านวน ๑ ตัวๆละ ๑,๑๐๐ บาท  

 
ประธานสภาฯ  ๓.๒ เรือ่ง จ่ายขาดเงินสะสม  ๕  โครงการ จ านวนเงิน ๕๖๗,๐๐๐  ดังน้ี   
    ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคูสง่น้ า ๐๘ หมู่ที่ ๑ จ านวนเงิน 127,000บาท 
    ๒. โครงการขุดลอกคูสง่น้ า 02 หมู่ที่ ๑ จ านวนเงิน  55,000 บาท 
    ๓. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ าลงล าห้วยหิน  หมู่ที่ ๘ จ านวนเงิน 120,000บาท 
    ๔. โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ าลงล าห้วยหิน  หมู่ที่ 7 จ านวนเงิน 105,000บาท 
    ๕. โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมคันล าห้วยหิน  จ านวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
 
   ก่อนจะเชิญนายกและหัวหน้าฝ่ายกองช่าง ช้ีแจงโครงการทีข่อจ่ายขาดเงิน  
  สะสมทั้งหมด ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบการจ่ายขาดให้สมาชิกสภาทราบเพื่อ 
  ประกอบการพจิารณาจ่ายขาดเงินสะสมครับ  

ปลัดเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   
  การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.   
  2561 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนมุัติ  
  จากสภาทอ้งถ่ิน ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

/..ให้กระท า 
 



 
๔ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซึง่ 
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการทีเ่ป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการทีจ่ัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของ ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม 
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามทีก่ฎหมายก าหนด    
   (๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต ่
  ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 
   (3)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม  
  เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน  
  การบริหารงานและกรณีที่ม ีสาธารณภัยเกิดข้ึน (4) เมื่อไดร้ับอนมุัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  
  แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ ก่อหนีผู้กพนัให้เสรจ็สิ้นภายใน   
  ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้  
  จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพบัไป  
        ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงิน 
  การคลงั ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

*สถำนกำรณ์คลังเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม* 
            * เงินสะสมทั้งหมด จ านวนเงิน  9.568,919.93 บาท 
    * หักส ารองงบบุคลากร ประมาณ ๓ เดือน   จ านวนเงิน 2,009,955 บาท 
    * หักส ารองกรณีสาธารณภัย 10% จ านวนเงิน 755,896.49 บาท 
    * เงินสะสมคงเหลอืใช้ได ้จ านวนเงิน 6,803,068.44 บาท  
ประธานสภา   จากทีป่ลัดเทศบาลได้แจ้งรายละเอียดมสีภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
  ครับถ้าไม่มผีมขอเชิญ นายกเทศมนตรีช้ีแจงโครงการที่ขอจา่ยขาดเงินสะสมครับ 

นายกเทศมนตร ี    เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองกระทุม่ทุกท่านโครงการที่ขอจ่ายขาด 
   เงินสะสมจ านวน ๔ โครงการ ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  
     ทั้ง ๕ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามส าเนาแผนที่แนบมาพร้อมที่ประชุมนี้ คือ 

๑. โครงการปรับปรงุซ่อมแซมคสู่งน้ า ๐๘ หมู่ที่ ๑ จ านวนเงิน 127,000บาท 
รายละเอียดตามแบบ ปร4 ปร.5 เหตผุลที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมเนื่องจากคูสง่น้ าช ารุด 

  และไม่สามารถใช้คูส่งน้ าด้านการเกษตรและบรรเทาภัยแลง้ให้กบัประชาชนที่ใช้ในได้จึง 
ต้องด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

๒. โครงการขุดลอกคูส่งน้ า 02 หมูท่ี่ ๑ จ านวนเงิน  55,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบ ปร4 ปร.5 เหตผุลที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากคูส่งน้ า 

  และไม่สามารถส่งน้ าด้านการเกษตรและบรรเทาภัยแล้งใหก้ับประชาชนที่ใช้ในได้จึง 
ต้องด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

๓.  โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้ าลงล าห้วยหิน หมู่ที่ ๘ จ านวนเงิน 120,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบ ปร4 ปร.5 เหตผุลที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากล าห้วยหินม ี
การช ารุดเสียหาย ทอ่ระบายน้ า ช ารุด หัก พัง ท าให้ไมส่ามารถกักเก็บน้ า หรือระบายน้ า 
ได้ท าให้ เกษตรกรและประชาชนที่ต้องใช้น้ าจากล าห้วยได้รบัความเดือดรอ้นเพื่อบ าบัด 
ความเดือดร้อนของประชาชนจึงเห็นควรด าเนินการแก้ไขปรบัปรงุ 

/...๔. โครงการ 
 



 
 

๕ 
 ๔. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าลงล าห้วยหิน  หมู่ที่ ๗ จ านวนเงิน 105,000 บาท 

รายละเอียดตามแบบ ปร4 ปร.5 เหตผุลที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมเหตผุลที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม  
เนื่องจากล าห้วยหินมกีารช ารุดเสียหาย ท่อระบายน้ า ช ารุด หัก พัง ท าให้ไมส่ามารถกกัเกบ็น้ า  
หรือระบายน้ าได้ท าให้ เกษตรกรและประชาชนที่ต้องใช้น้ าจากล าห้วยได้รบัความเดือดรอ้นเพือ่
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนจงึเห็นควรด าเนินการแก้ไขปรับปรงุ 

 ๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันล าห้วยหิน  จ านวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามแบบ ปร4 ปร.5  เหตุผลที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากบริเวณคันล าห้วยหิน 
มีการช ารุดเสียหาย เป็นหลมุ เป็นบ่อ จ านวนมาก  ท าให้ไมส่ามารถใช้เส้นทางบรเิวณคันห้วยหิน 
ได้ มีการทรุดตัวขอ พื้นดิน ประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางคันล าห้วยได้รับความเดือดร้อน และเกิด 
อันตราย ต่อชีวิตได้ เพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน จึงเห็นควรด าเนินการแก้ไขปรบัปรุง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันทอ์นุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๖๗,๐๐๐ บาท 
     ๑. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมคูสง่น้ า ๐๘ หมู่ที่ ๑ จ านวนเงิน 127,000บาท 
     ๒. โครงการขุดลอกคูส่งน้ า 02 หมูท่ี่ ๑ จ านวนเงิน 55,000 บาท 
     ๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าลงล าห้วยหิน  หมูท่ี่ ๘ จ านวนเงิน 120,000บาท 
     ๔. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าลงล าห้วยหิน  หมูท่ี่ 7 จ านวนเงิน 105,000บาท 
     ๕. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมคันล าห้วยหิน  จ านวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
 
ระเบียบวำระที่ ๔  วำระอ่ืนๆ  
นายกเทศมนตร ี   ๑ .เรื่อง การจัดท าบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท าบริหารสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถ่ินด้านการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่ (Cluster)  ด้วยจังหวัดสุพรรณบรุี ได้ 
        แจ้งให้เทศบาลต าบลบ่อกรุง เป็นเจ้าภาพหลักจัดท าบนัทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อจัดท าบรหิาร 
 สาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด้านการบริหารจัดการขยะมลูฝอยในกลุม่ 
 พื้นที่เทศบาล ต าบลหนองกระทุม่ โดยนายเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่มได้ลงนามบันทึก MOU 
 ดังกล่าว แล้ว  ณ ศาลากลางจงัหวัดสพุรรณบุรี วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้สภา 
 เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม รับทราบครับ 
ที่ประชุม   รับทราบ เรื่อง การจัดท าบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดท าบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่ (Cluster)   

๒. เรื่อง สถานการณ์การคลงัประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๖๕๓ รายละเอียดตาม 
  เอกสารที่แนบในวาระการประชุม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
๓. เรื่อง การด าเนินการเลือกตัง้ผูบ้รหิารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน รายละเอียดตามเอกสารแนบใน 
   วาระการประชุม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
๔. เรื่อง เส้นทางถนนทีร่ถเกรดเดอร์ อบจ.เข้าปฏิบัติงานในต าบลหนองกระทุม่  ประจ าปี ๒๕๖๓   
    รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม 

ที่ประชุม   รับทราบ 
๕. เรื่อง ธนาคารน้ าใต้ดิน รายละเอียดตามเอกสารแนบในวาระการประชุม 

ที่ประชุม      รับทราบ 
.../๖. เรือ่ง 



 
 

๖ 
๖. เรื่อง สถานการณ์ภัยแลง้ในต าบล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในวาระการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ     
        ๗. เรื่อง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติประจ าองค์ปกครอง 

      สว่นท้องถ่ินจังหวัดสพุรรณบุรี ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม รับทราบ 

๘. เรื่อง ขอเสนอโครงการรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคม ประจ าปี ๒๕๖๓ เพื่อ 
     ขอรับงบประมาณ จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

  ที่ประชุม       รับทราบ 
๙. เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม เพื่อปฏิบัติตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
     พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) จึงขอประกาศ 
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา รายละเอียดตามเอกสารแนบประชุม 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา  ไม่ทราบว่ามสีมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิม่เติมหรอืไม่ ครับ (ไม่ม)ี ถ้าไม่มีผมขอปิดการ 
        ประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

    ลงช่ือ                                บันทึกรายงานการประชุม 
                (นายพิทยา  กาฬภักดี)   
               เลขานุการสภาเทศบาล 
 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่มครั้งน้ี   คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจแล้ว 
วันท่ี  ......................................... 

 
    ลงช่ือ                             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางสาวกัลยานัฐ รุ่งเรือง ) 
 

    ลงช่ือ                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายรุ้ง  กาฬภักดี  ) 
 

     ลงช่ือ                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายวิโรจน์  กาฬภักดี ) 
 

********************************************************************************************** 
  สภำเทศบำลต ำบลหนองกระทุ่ม   รับรองรำยงำนกำรประชุม เมื่อวันท่ี  ....................................... 

     

   ลงช่ือ                                   ประธานสภาเทศบาล 
                                                         (นายสิตธร  เพ็งสวย)  


